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W uroczystym wmurowaniu aktu 
erekcyjnego pod budynek komunalny 
wzięli udział m.in.: prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, jego zastępcy 
– Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Krasz-
kiewicz, przewodniczący Rady Miasta 
Jacek Gafka, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, skarbnik Anna Lewandowska, 
dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych Jarosław Ję-
drzejewski, ks. Infułat Daniel Nowak, 
Mariusz Gustowski, właściciel WOJ-
MAR, firmy, która realizuje inwestycję.

- Cieszę się, że dzisiaj oficjalnie roz-
poczynamy budowę nowego budynku 
komunalnego – podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jest 

to kolejny krok dla zaspakajania potrzeb 
mieszkaniowych wejherowian, którzy ze 
względu na trudną sytuację materialną 
i mieszkaniową potrzebują pomocy mia-
sta. Zależy mi, aby wejherowianie miesz-
kali w dobrych warunkach, stąd moje 
skuteczne starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na tę nową inwestycję. 
Miasto od wielu lat przeznacza znaczne 
środki na remonty zasobu mieszkanio-
wego.

CzterokondygnaCyjny budynek
W czterokondygnacyjnym budynku 

mieszkalnym znajdować się będzie 78 lo-
kali ogrzewanych za pomocą wewnętrz-
nej kotłowni gazowej. Budynek składać 

się będzie z 4-segmentów przypomina-
jących kształtem literę „U” o łącznej po-
wierzchni użytkowej prawie 4,6 tys. m2

W budynku przewidziano pomieszcze-
nia wspólne w postaci wózkowni i su-
szarni. Pierwsza kondygnacja nadziemna 
budynku w całości dostępna będzie dla 
osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, a każde 
z mieszkań parteru ma możliwość przy-
stosowania do potrzeb tych osób. Za-
projektowany teren przewiduje miejsca 
parkingowe dla każdego lokalu oraz na-

sadzenia zieleni niskiej i trawników.
Inwestycję realizuje firma Woj-Mar Ma-

riusz Gustowski z Sopieszyna. Całkowita 
wartość inwestycji to 19,3 mln zł. Wej-
herowo zdobyło na budowę bezzwrotne 
wsparcie finansowe w wysokości ok. 14,2 
mln zł z rządowego programu wsparcia 
budownictwa mieszkaniowego.

Mieszkania dla 78 rodzin
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 

prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta, czynsze w budynku komunalnym 

przy ul. Łęgowskiego będą regulowane 
przez miasto i zasiedlane po wnikliwej 
analizie sytuacji osób, które oczekują na 
lokal komunalny.

– Przedsięwzięcia o charakterze spo-
łecznym są dla nas bardzo ważne, tym 
bardziej cieszy nas ta inwestycja, że aż 78 
rodzin otrzyma lokum - mówi Beata Rut-
kiewicz. - Inwestycja realizowana będzie 
m.in. ze środków Banku Gospodarstwa 
Krajowego, a przewidywany termin re-
alizacji to pierwszy kwartał 2024 r.

źródło: UM Wejherowo

Rozpoczęła się budowa budynku 
komunalnego w Wejherowie

WEJHEROWO | Aktem wmurowania aktu erekcyjnego rozpoczęła się budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wej-
herowie. W nowym budynku znajdzie się 78 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3,8 tys. m kw.
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W tym roku gminne dożynki odbyły 
się w Kniewie 28. sierpnia. Uroczystości 
rozpoczęły się plenerową mszą świętą 
pod przewodnictwem księdza kanoni-
ka Jerzego Osowickiego- proboszcza 
parafii w Górze w koncelebrze księdza 
kanonika Stanisława Bacha- proboszcza 
parafii w Gościcinie oraz księdza kano-
nika Henryka Hildebrandta- proboszcza 
parafii w Orlu. W trakcie Eucharystii soł-
tysi poszczególnych sołectw złożyli dary 
symbolizujące tegoroczne zbiory.

Po zakończeniu nabożeństwa starosto-
wie dożynek- Elżbieta Czylkowska oraz 
Józef Pranga, złożyli na ręce wójta Prze-
mysława Kiedrowskiego bochen chleba 
wypieczony z mąki powstałej z tegorocz-
nych zbiorów, który został podzielony 
między zgromadzonych mieszkańców.

Dożynki były także okazją do wręcze-
nia odznaczeń. Medale Zarządu Krajo-
wego Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych " Order Serca - Matkom 
Wsi" z rąk wójta otrzymały: Krystyna 
Teresa Plińska, Barbara Danuta Mutt-
ke oraz Longina Ruszewska. W trakcie 
uroczystości nastąpiło także przekazanie 
torby medycznej dla OSP Gowino przez 
dyrektora regionalnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego- Marcina 
Drewę.

Nieodłącznym elementem dożynek są 
wieńce przygotowane przez sołectwa. 
W tym roku spośród sześciu zgłoszo-

nych wieńców, komisja za najpiękniej-
szy w kategorii wieńców tradycyjnych 
uznała wieniec reprezentujący sołectwo 
Kniewo, zaś w kategorii wieńców współ-
czesnych- wieniec stworzony przez Go-

wino. W konkursie brały udział także 
wieńce z sołectw Bieszkowice, Góra, Orle 
i Warszkowo.

Po części oficjalnej, rozpoczęła się 
część artystyczna w trakcie, której swój 

kunszt zaprezentowały gminne zespoły: 
Kaszubska Kapela "Zbierańce" oraz Or-
kiestra Dęta Gminy Wejherowo. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się występ or-
kiestry dętej OSP z partnerskiej gminy 
Ochotnica Dolna. Występ zespołu li-
czącego ponad 60 muzyków pozostawił 
niezapomniane wrażenia. W trakcie 
występu w rolę konferansjera wcielił się 
wójt gminy Ochotnica Dolna- Tadeusz 
Królczyk. Była także okazja do wza-
jemnego wręczenia upominków przez 
włodarzy gmin, a także do wspólnego 
zażycia tabaki w ramach zacieśniania 
współpracy samorządów. W przerwie 
między występami zespołów odbyła się 
charytatywna licytacja zorganizowana 
przez stowarzyszenie "Iskierka Milości", 
której celem było zebranie środków na 
leczenie małego Tobiasza chorego na 
mukowiscydozę.

Przed publicznością zaprezentowały się 
także zespoły: Złota Jesień z Kostrzynia 
oraz zespół góralski Wstązecki z Ochot-
nicy. Ostatnim punktem programu był 
występ zespołu Deny Dance, który po-
rwał wszystkich do zabawy trwającej do 
późnych godzin wieczornych.

Źródło: UG Wejherowo
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Podziękowanie za plony w Gminie Wejherowo
KNIEWO | Tradycją jest, iż po zakończonych żniwach społeczność spotyka się na uroczystych dożynkach, aby podziękować za 
tegoroczne plony oraz modlić się w intencji rolników, ogrodników, sadowników, hodowców i samorządowców.
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Uroczyste oddanie budynku Starostwa 
Powiatowego po rozbudowie

POWIat | 26 sierpnia odbyło się oficjalne oddanie siedziby Starostwa Powiatowego w Wejherowie po przebudowie i rozbudowie.

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 W
ej

he
ro

w
ie

ReklaMa U/2022/PR-Media-Group/PR

Jak zaznaczyła podczas uroczystości Starosta Wejherowski, to historycz-
ny moment dla Samorządu Powiatu Wejherowskiego i jego mieszkańców. 
Decyzja o konieczności rozbudowy została podyktowana w dużym stop-
niu szybkim wzrostem liczby mieszkańców oraz przybywaniem nowych 
zadań m.in. z zakresu administracji rządowej. Nadrzędnym celem inwe-
stycji było znaczące polepszenie warunków pracy urzędników, a co za tym 
idzie usprawnienie obsługi interesantów i skrócenie czasu obsługi. Obec-
nie liczba ludności w Powiecie Wejherowskim przekroczyła 220 tys., co 
plasuje go na pierwszym miejscu w województwie pomorskim i czwartym 
w Polsce wśród powiatów ziemskich.

– Bardzo się cieszę się, że po blisko pięćdziesięciu latach budynek Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie odzyskał dawny wygląd, który od ponad 
wieku jest nieodłączną częścią panoramy architektonicznej Miasta Wejhe-
rowa. Dzięki rozbudowie urzędnicy będą mieli lepsze warunki do pracy, 
a klienci odwiedzający urząd wyższy standard obsługi – powiedziała pod-
czas otwarcia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W wydarzeniu wziął udział m.in. Rzecznik Prasowy Rady Ministrów 
Piotr Müller, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Dyrektor Od-
działu Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych Dariusz Majorek, samorządowcy z powiatu wejherowskie-
go, delegacja z partnerskiego powiatu nowosądeckiego oraz zaproszeni 
goście.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Pomorski 
Mariusz Łuczyk wręczył odznaczenia państwowe. Brązowy Krzyż Zasługi 
otrzymał Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. Medalami Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości uhonorowano Starostę Wejherowskiego Gabrielę 
Lisius, Dziekana Dekanatu Wejherowo ks. Infułata Daniela Nowaka oraz 
Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie Mi-
rosława Lademanna.

W ramach prac modernizacyjno-remontowych oraz budowlanych po-
wstała trzecia kondygnacja z mansardowym dachem i 900 m2 nowej po-
wierzchni użytkowej, w której znalazły się 34 nowe pomieszczenia biu-
rowe w tym sala konferencyjna w pełni zinformatyzowana z możliwością 
podziału na dwie mniejsze, która będzie wykorzystywana do organizacji 
konferencji, spotkań, szkoleń jak również rozpraw administracyjnych, 
pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz toalety. Ponadto zainstalo-
wano instalację fotowoltaiczną, która obniży koszty zużycia energii. W ra-
mach robót dodatkowych wykonano remont pomieszczeń biurowych na 
I i II piętrze oraz łazienek, malowanie korytarzy, wymianę drzwi zewnętrz-
nych do budynku starostwa. Powstało również nowoczesne biuro obsługi 
klientów. W toku prac budowlanych podjęto również decyzję o wymianie 
wszystkich okien w budynku starostwa w „starej części” (piwnica, parter, 
I i II piętro).

Całkowity koszt rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wyniósł 
blisko 10,5 mln zł. Zadanie realizowane było przy wsparciu środków ze-
wnętrznych, które pozyskano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5,3 
mln zł oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w kwocie 100 tys. zł, które przeznaczone zostały na wymianę dźwigu 
osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków, ponieważ budynek starostwa objęty jest ochroną konser-
watorską i ujęty w Gminnej Ewidencji zabytków Miasta Wejherowa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy 
ul. 12 Marca 195 laureaci otrzymali pisemne 
gratulacje, nagrody i kwiaty. W konkursie wzię-
ło udział 31 obiektów.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
przed ogłoszeniem wyników i wręczeniu wyróż-
nień powiedział, że dzięki mieszkańcom, którzy 
dbają o wystrój swoich okien, balkonów i ogro-
dów miasto jest coraz piękniejsze. Prezydent wy-
raził zadowolenie, że wśród wielu uczestników 
konkursu spotyka osoby od lat angażujące się 
w pracę nad upiększaniem swojego zielonego 
otoczenia, ale także każdego roku dostrzega 
nowe twarze, co oznacza że w mieście przybywa 
miłośników zieleni.

- Nie jest to łatwa praca, ale przynosi ogromną 
satysfakcję – dodał prezydent.

kryteria i jurorzy
Jak podkreśliła zastępca prezydenta Beata 

Rutkiewicz, w tym roku do kryteriów oceny 
konkursowej wprowadzone zostały aspekty 
ekologiczne, w tym szczególna roślinność, która 
przyciąga owady i powoduje gromadzenie wody. 
Jurorzy oceniając zgłoszone do konkursu balko-
ny, okna i ogrody wzięli pod uwagę jak zawsze 
pomysłowość kompozycji, walory upiększające, 
ogólny wyraz estetyczny i różnorodność roślin.

Obiekty zgłoszone do konkursu oceniała ko-
misja w składzie: Teresa Patsidis (przewodni-
cząca) oraz członkowie – Stanisław Brzozowski 
(kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska UM), Ta-
cjanna Bielawa, Leszek Miś, Antonina Łuczyń-
ska-Niemczyk, Natalia Borkowska-Mudlaff 
i Rafał Paczoska. W trakcie wręczania nagród, 
na ekranie były wyświetlane zdjęcia wyróżnio-
nych posesji z podpisami ich właścicieli.

Wyniki konkursu
W kategorii balkony, okna w domach jed-

no- i wielorodzinnych: I miejsce zdobyła Ewa 
Ellwart, (ul. Rejtana), II miejsce zajęła Magda 
Stankiewicz (ul. Wałowa), a III miejsce - Beata 
i Tadeusz Kaweccy (ul. Kusocińskiego) oraz 
Agnieszka Dobbek (ul. Gdańska). Wyróżnienia 
otrzymały: Ewa Królek (os. Kaszubskie)i Elżbie-
ta Malewska (ul. Nanicka).

W kategorii ogrody przydomowe przyznano 
następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce 
zdobyła Barbara Karpisz (ul. Iwaszkiewicza), 
II miejsce: Danuta Pohnke (ul. Ludowa), III 
miejsce: Joanna i Eugeniusz Szczypior (ul. Har-
cerska), III miejsce: Mirosław Kurteczko (ul. 
Kusocińskiego). Wyróżnienia otrzymali: Maria 
Sipurzyńska (ul. Jana z Kolna), Teresa Szimi-

chowska (os. Kaszubskie) i Ludwika Erdmann 
(ul. Rogali).

W kategorii ogrody działkowe I miejsce otrzy-
mała: I miejsce: Alicja Domarus (ROD im. 
Jakuba Wejhera - działka nr 137), II miejsce: 
Krystyna i Alojzy Kamińscy (ROD mjr H. Su-
charskiego - działka nr 37/IV), III miejsce: Joan-
na Hincke (ROD im. Jakuba Wejhera - działka 
nr 109), a wyróżnienie: Zofia Biwer (ROD im. 
Floriana Ceynowy – działka nr 87).

Podziękowania za uczestnictwo w konkur-
sie otrzymali: Elżbieta Firlej (ul. Sobieskiego), 
Danuta Walsiewicz (ul. Konopnickiej), Henryk 
Teclaf (ul. Kusocińskiego), Aniela Bartnicka (os. 
Kaszubskie), Bogusława Kepka (ul. Przemysło-
wa), Ewa Piotrkowska (ul. Karnowskiego), Da-
nuta Czerwicka (ul. Ceynowy), Bożena Reszke 
(ul. Sobieskiego), Alicja Kobiella (ul. Kotłow-
skiego), Ludwika i Jerzy Kurowscy (ul. Gdań-
ska), Zbigniew Rutkowski (ul. Nanicka) i Iwona 
Marczyńska (ul. 10 lutego).

Ponadto podziękowania za współpracę otrzy-
mali prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów 
działkowych. Po wręczeniu wyróżnień prezy-
denci Krzysztof Hildebrandt i Beata Rutkiewicz 
odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące 
realizowanych inwestycji w mieście.

Źródło: UM Wejherowo

Upiększają Wejherowo
WEJHEROWO | Dobiegła końca 25. edycja miejskiego Konkursu na najładniej ukwiecony i zaziele-
niony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa.
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Podczas tegorocznej edycji festiwalu, który wpisał się 
w kalendarium tego typu imprez, na scenie przed wejhe-
rowską publicznością wystąpił m.in. pochodzący z Pozna-
nia DonGuralEsko oraz Hodak, młody raper, który swoją 
muzyczną przygodę rozpoczął na kanale YouTube - NNJL. 
Miłośnicy hip-hopu mogli także wysłuchać utworów w wy-
konaniu innych artystów: NZP, NWS, Bojas, WN420, AZUS, 
Flonthere, Młody Cegła i Stachu.
Źródło: UM Wejherowo

Hip-HopoWCy dali 
Czadu na sCenie
WejHeroWo | Wejherowo Hip Hop Fest to wydarzenie, 
które przyciąga do Wejherowa wielu fanów. podczas 6. 
edycji na scenie w parku Miejskim wystąpili czołowi pol-
scy raperzy oraz przyszłe gwiazdy sceny hip-hopowej.

fot. UM Wejherowo
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Nic dziwnego, że na to atrakcyjne wyda-
rzenie przybyły tłumy mieszkańców gmi-
ny Luzino oraz goście z całego powiatu 
wejherowskiego. Po uroczystej mszy św. 
w kościele pw. św. Wawrzyńca przez Lu-
zino przejechał długi, barwny korowód 
dożynkowy, złożony z pięknie przystrojo-
nych wozów, dorożek, maszyn rolniczych, 
zabytkowych traktorów i innych pojaz-
dów. Nie zabrakło jeźdźców na koniach.

W centrum obchodów święta plonów 
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer oraz 
przewodniczący Rady Gminy Luzino 
Bartłomiej Formela witali i zapraszali na 
scenę przybywających gości. Znaleźli się 
wśród nich m.in. współgospodarze Do-
żynek - Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel, radni 
Rady Powiatu Wejherowskiego i Gminy 
Luzino. Byli również wójtowie gmin po-
wiatu wejherowskiego lub ich zastępcy, 
sołtysi, przedstawiciele służb munduro-
wych oraz duchowieństwa. Obecni byli 
parlamentarzyści: senator Kazimierz 
Kleina i posłanka Henryka Krzywonos-
Strycharska. Na Dożynki w Luzinie przy-
byli też goście z zaprzyjaźnionej niemiec-
kiej gminy Stolzenau.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, Staro-
stowie Dożynek, Aleksandra i Gracjan 
Szmytka - gospodarze z Sychowa w gmi-
nie Luzino przekazali bochenek chleba 
z tegorocznych plonów na ręce Starosty 

Wejherowskiego Gabrieli Lisius i Wójta 
gminy Luzino Jarosława Wejera.

– Przekazujemy wam chleb upieczony 
z ziaren tegorocznych zbóż. Jest on sym-
bolem ciężkiej pracy rolników. Dzielcie go 
mądrze i sprawiedliwie tak, żeby go nigdy 
nikomu nie zabrakło – powiedziała Alek-
sandra Szmytka.

– Podczas tej uroczystości chcemy po-
dziękować tym, którzy pracują na roli. Do-
żynki, to piękna polska tradycja. Możemy 
pokłonić się rolnikom i tym wszystkim, 
którzy są z rolnictwem związani - powie-
działa Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius. - Od początku, od małego ziarenka, 
od zasiewu przez cały rok rolnicy dbają 
o to, aby na naszych stołach nie zabrakło 
chleba. Dziękujemy wam drodzy rolnicy 
za wasz trud, za poświęcenie, za waszą 
determinację, bo przecież nie zawsze na 
wszystko macie wpływ. Patrzycie na po-
godę i różne sytuacje, które mają miejsce 
w Polsce i na świecie. Tak wiele czynni-
ków jest niezależnych od was, a jednak 
trwacie, bo wiecie, jak ważne jest, aby ten 
chleb był codziennie na każdym polskim 
stole. Dziś jest wielkie święto radości na 
waszą cześć. To wielka radość móc się dzi-
siaj z wami spotkać. Życzę wam wspania-
łej zabawy, wspaniałego święta plonów na 
Ziemi Wejherowskiej.

– Spotykamy się po dwóch latach prze-
rwy. Najpierw był okres pandemii, kiedy 

mieszkańcy naszej gminy pomagali sobie na 
wzajem. Nikt nie został bez opieki i to było 
piękne – stwierdził Jarosław Wejer, Wójt 
Gminy Luzino. – Z kolei wojna w Ukrainie 
pokazała, że macie wspaniałe serca. Miesz-
kańcy naszej gminy przyjęliście do swoich 
domów ponad 300 uchodźców, a ci, którzy 
nie mogli tego zrobić wspierali różne zbiór-
ki. Za to serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj 
podziękowania są zarówno dla rolników, 
którzy ciężko pracują, jak też dla wszyst-
kich mieszkańców gminy, którzy angażują 
się w takie piękne akcje i pomagają.

Wszyscy zgromadzeni na scenie goście 
i gospodarze Dożynek wypuścili w nie-
bo gołębie, a koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej w Luzinie zainaugurował występy 
artystyczne na scenie. Pojawili się na niej 
m.in. goście z Nowego Sącza, czyli Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”, 
który pojawił się dzięki współpracy po-
wiatu wejherowskiego z nowosądeckim.

Podczas dożynek przeprowadzono 
tradycyjny konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, a jego zwycięzcą 
zostało sołectwo Linia w gminie Linia. 

Drugie miejsce zajęło sołectwo Szemud 
w gminie Szemud, a trzecie - sołectwo 
Kniewo w gminie Wejherowo. Wyróżnie-
nie przyznano sołectwu Milwino w gmi-
nie Luzino.

Odbył się również Turniej Sołectw, a na 
uczestników zabawy czekały kramy m.in. 
z lokalnymi kaszubskimi przysmakami. 
Nie zabrakło wieczornej zabawy przy 
dźwiękach muzyki disco polo, serwowa-
nej ze sceny.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Powiatowo-Gminne Dożynki w Luzinie
POWIat | W ostatnią niedzielę sierpnia w Luzinie było uroczyście, tradycyjnie, kolorowo, głośno, zabawnie i tłumnie. Powiatowo-Gminne Dożynki 
2022 były okazją do radości, integracji i wspólnej zabawy.
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W ramach morskiego za-
kończenia lata w amfite-
atrze odbyły się animacje 
i zabawy z Teatrem Mag-
mowcy „Podwodna Przy-
goda”. Na scenie wystąpił 
obchodzący 10-lecie 
istnienia świetny jedyny 
w tej kategorii w Polsce 
męski Chór Zawisza 
Czarny z morskim reper-
tuarem. Kolejną atrakcją 
dla dzieci był autorski 
spektakl Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Redzie 
dla najmłodszych pt. 
„Ahoj Przygodo! Wypra-
wa po skarb piratów”.

- Udało nam się również odrobić zaległy Pchli Targ, który nie odbył się ze względu na 
warunki atmosferyczne. W godzinach 12:00 – 17:00 wystawcy mogli sprzedać różnorodne 
rzeczy, a mieszkańcy wzbogacić się o skarby w postaci: roślinek, książek, antyków, ubrań, 
zabawek, rękodzieła i wielu innych. Kolejna edycja Pchlego Targu w Redzie już 11 września- 
mówi Tomasz Wiśniewski dyrektor Fabryki Kultury.
Przez cały dzień były darmowe dmuchańce dla dzieci, dodatkową atrakcją była wizyta 
maskotki Aguś z Aquaparku w Redzie, kiermasz książek marynistycznych i kiermasz taniej 
książki przygotowany przez MBP w celu zebrania środków na Puckie Hospicjum Pw. Św. Ojca 
Pio. Radni Rady Miasta w Redzie udzielali informacji o Budżecie Obywatelskim na 2023 rok.
Na zakończenie „Morskiego lata” na scenie plenerowej odbyły się dwa ostatnie tegoroczne 
koncerty z cyklu „Kameralna Reda”, zaczęło się od włoskich arii operowych w wykonaniu 
Tria wokalno-instrumentalnego, zaczynając od pieśni Chopina, a kończąc na muzyce roz-
rywkowej i filmowej. Kolejne wydarzenia już za tydzień w redzkiej Fabryce Kultury. Pierwszy 
powakacyjny koncert „Jazz w Fabryce Kultury” zagrają Marta Szefke Groove Band.
Źródło: UM Reda

Morskie zakońCzenie lata 
W MiejskiM parku rodzinnyM
reda | W ostatnią niedzielę sierpnia Fabryka kultury i Miejska biblioteka im. Hieronima der-
dowskiego w redzie zaprosiły do wspólnej morskiej przygody w Miejskim parku rodzinnym.

fot. Michał kaczmarek

Spod dłut artystów wyszły stolemy i sympatyczny, 
znany starszej widowni telewizyjnej, Krecik. Powstał 
król mórz Neptun oraz bałwan Olaf. Najmłodszy 
kilkunastoletni uczestnik Pleneru – Maciek – syn 
jednego z dorosłych artystów stworzył płaskorzeźbę 
przedstawiającą Minionka.

-Pięć dni pracy, rozmów, dzielenia się wiedzą i do-
świadczeniem minęło szybciej niżbyśmy chcieli, ale 
owoce przyniosły znakomite.

Zwyczajem Plenerów prowadzonych przez GCK-
SiR w Szemudzie jest zorganizowanie jednego dnia 
dla młodych, którzy w bieżącym roku postacie z ba-
jek tworzyli rzeźbiąc w glinie pod czujnym okiem 
Małgorzaty Kaszubowskiej. Oczywiście młodzi mi-

łośnicy sztuki spotkali się z dorosłymi twórcami. 
Mieli okazję oglądać ich przy pracy, zadawać pytania 
a nawet przez chwilę samemu pracować narzędzia-
mi rzeźbiarskimi. W tym roku Plener został zorga-
nizowany w Kielnie, przy Centrum Muzycznym. 
Umiejscowienie pleneru w tym miejscu okazało się 
strzałem w dziesiątkę, ponieważ wielu mieszkańców 
Gminy Szemud widząc tworzących artystów, zatrzy-
mywało auta i przychodziło oglądać twórców. I tak 
spełniało się marzenie organizatorów, iż sztuka trafi 
„pod strzechy”.

Tegoroczne, ale i wcześniej powstałe rzeźby moż-
na podziwiać zdobiące obiekty GCKSiR.

Źródło: UG Szemud
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XV Powiatowo -  Gminny 
Plener Malarski – Kielno 2022
GMINa SZEMUD | W dniach 22 – 26 sierpnia w Gminie Szemud trwał XV Powiatowo - Gminny Plener 
Malarski. Tematem tegorocznego rzeźbiarskiego spotkania były „Postaci z bajek i legend”.
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Dzień Chleba i Miodu 2022 w Nadolu
GMINa GNIEWINO | Dnia 28 sierpnia 2022 r. w Nadolu odbył się Dzień Chleba i Miodu, podczas którego mieszkańcy gminy Gniewino dziękowali za 
tegoroczne plony i ukazali owoce trudu pracy na roli licznie przybyłym gościom.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza 
święta w kościele pw. Św. Augustyna Bi-
skupa w Nadolu, podczas której zostały 
poświęcone wieńce dożynkowe biorące 
udział w gminnym konkursie wieńców. 
Po mszy uczestnicy na czele z gminną or-
kiestrą dętą udali się do skansenu Zagro-
da Gburska i Rybacka, żeby tam wspólnie 
świętować Dzień Chleba i Miodu.

Dzień Chleba i Miodu 2022 został uro-
czyście otwarty przez Panią Barbarę Kos-
Dąbrowską - Dyrektor Muzeum Ziemi 
Puckiej im. Floriana Ceynowy, Wójta 
Gminy Gniewino Zbigniewa Walczaka 
oraz Mieczysława Struka - Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Kolejnym 
etapem był wybór najpiękniejszego wień-
ca dożynkowego. Komisja konkursowa 
powołana w celu oceny wieńców przy-
gotowanych przez 10 sołectw z terenu 

gminy Gniewino miała nie lada wyzwa-
nie, albowiem wszystkie wieńce budziły 
zachwyt swoją pomysłowością i jakością 
wykonania. Należało jednak wskazać 
zwycięzców. Gminny konkurs wieńców 
dożynkowych w 2022 r. wygrało sołec-
two Bychowo, 2. miejsce zajęło sołectwo 
Rybno a miejsce 3. sołectwo Lisewo.

To nie był jednak koniec atrakcji. Na 
ustawionej na tle Jeziora Żarnowieckie-
go scenie odbyły się występy muzyczne 
i kabaretowe. Wystąpili m.in. Chór „Za-
wisza Czarny”, Zespół Folklorystyczny 
„Nadolanie”, Zespół „Bliza”, „Redzanie” 
czy Kaszubska Kapela Rodzinna „Bas”. 
Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa 
przy muzyce na żywo przy muzyce ze-
społu „BLUE NIGHT”, która trwała do 
późnego wieczora.

Źródło: UG Gniewino fo
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Na zaproszenie Wójta Gminy Wejherowo 
Przemysława Kiedrowskiego przybyły 23 
pary, które w ubiegłym roku obchodziły ten 
wyjątkowy jubileusz. W uroczystości wzięli 
udział także Radni Gminy Wejherowo, pro-
boszczowie oraz Sekretarz Gminy Wejhero-
wo Małgorzata Niemirska- Thiel.
Wójt przywitał i złożył gratulacje oraz ser-
deczne życzenia zdrowia, dużo energii oraz 
uśmiechu, który jest niezwykle potrzebny, 

aby przezwyciężać codzienne trudy. Każda 
z par otrzymała z rąk Wójta kwiaty, upominek 
oraz list gratulacyjny. Część z przybyłych par 
odznaczona została medalami Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
Po części oficjalnej, zgromadzeni uczestnicy 
udali się na poczęstunek, a następnie mogli 
bawić się przy akompaniamencie zespołu 
muzycznego.
Źródło: UG Wejherowo

złote gody W gMinie WejHeroWo
gMina WejHeroWo | spotkania władz gminy Wejherowo z parami świętującymi jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego jest już tradycją.

fot. UG Wejherowo

Nauczyciele ci zdali z wynikiem pozytywnym 
egzamin przed Powiatową Komisją Egzami-
nacyjną. Podczas uroczystości złożyli przed 
Zarządem Powiatu i w obecności swoich dy-
rektorów rotę ślubowania, po czym odebrali od 
Starosty Wejherowskiego Akty Mianowania.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius pogra-
tulowała nauczycielom awansu zawodowego, 
podziękowała za ich wkład w kształcenie i wy-
chowanie młodzieży i złożyła życzenia dalszego 
rozwoju zawodowego i satysfakcji z wykony-
wania zawodu nauczyciela.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie fo
t. 
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Awanse nauczycieli w szkołach
POWIat | 30 sierpnia w Starostwie Powiatowym Wejherowie odbyła się uroczystość awansu zawodo-
wego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

- W tym roku w sesji letniej egzaminów na sto-
pień nauczyciela mianowanego brało udział jede-
nastu redzkich pedagogów. Dziś w urzędzie uro-
czyście odebraliśmy ślubowanie oraz wręczyliśmy 
akty awansu zawodowego. Wszyscy nauczyciele 
wykazali się wiedzą oraz zaprezentowali komisji 
swoje profesjonalne osiągnięcia z kilku ostatnich 
lat. Bardzo pozytywnie odbieramy ich zaangażo-
wanie w życie społeczności szkolnej, swoich klas 
oraz zrealizowane pomysły i przedsięwzięcia – 
mówi zastępca burmistrza Łukasz Kamiński.

- Dziś też uroczyście w obecności wszystkich 
dyrektorów redzkich placówek oświatowych wrę-
czyliśmy pani Dominice Kowaliszyn dokument 
powierzający stanowisko dyrektora Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego nr 1 w Redzie. Konkurs na to 
stanowisko odbył się pod koniec maja 2022 roku, 
a teraz dopełniliśmy formalności przekazując pani 
dyrektor zarządzanie wspomnianej placówki na 
5-letnią kadencję – dodaje burmistrz Krzysztof 
Krzemiński.

Źródło: UM Reda
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Nauczyciele otrzymali akty 
mianowania
REDa | 29 sierpnia Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, zastępca Burmistrza Łukasz Kamiński oraz 
kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Piotr Grzymkowski wręczali akty mianowania nauczycie-
lom egzaminowanym pod koniec czerwca tego roku.
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Cykl imprez odbywać się będzie tradycyjnie 
na Sali Sportowej GOSRiT, przy ul. Szkol-
nej w Luzinie. 8 września o godzinie 18.00 
odbędzie się pierwszy turniej, na który już 
dzisiaj zapraszani są miłośnicy ping ponga.
W międzyczasie trener Waldemar Plotka 
skompletował skład jaki będzie reprezen-
tować klub GOSRiT Luzino w zbliżającym 
się sezonie ligowym. W pierwszym spotka-
niu GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino 
zmierzy się 10 września br. o 16:00 z LUKS 
Agro Sieć Chełmno. Skład drużyny: Magda 
Płotka, Katarzyna Plotka, Paulina Oleksik, 
Nuryia Zhaludok, Maja Garbino, Ewa Krako-
wiak oraz Agata Płotka.
Źródło: GOSRiT Luzino

tenisoWe CzWartki o puCHar Wójta
tenis stołoWy | rusza kolejna edycja turniejów tenisa stołowego, które organizują 
Waldemar i Henryk plotka z gosrit luzino.

fot. pixabay.com

Duże wyzwanie czeka graczy WKS Gryfa Wejhe-
rowo, którzy przed własną publicznością podejmą 
wicelidera tabeli – Anioły Garczegorze. Z kolei Wi-
kęd Luzino na wyjeździe w Kolbudach powalczy 
o piątą ligową wygraną z rzędu.

Anioły Garczegorze mogą się na razie pochwalić 
zdobyciem 13. punktów w pięciu spotkaniach. 4 
mecze Anioły zakończyły zwycięstwami, a w jed-
nym podzieliły się punktami z rywalem. Taki wynik 
plasuje ich obecnie na 2. miejscu w pomorskiej IV 
lidze. Liderem z kompletem punktów jest Chojni-
czanka II Chojnice. To są nie tylko aktualnie naj-
lepsze zespoły w lidze, ale mogą też pochwalić się 
niezłym bilansem bramkowym. Chojniczanka II 
zdobyła 16 goli i straciła 5. Natomiast Anioły jeden 
raz więcej musiały wyciągać piłkę z własnej siatki.

To właśnie z zespołem z Garczegorze przyjdzie się 
zmierzyć zawodnikom prowadzonym przez trenera 
Grzegorza Nicińskiego. WKS Gryf Wejherowo ma 
za sobą słaby początek sezonu. W trzech pierwszych 

kolejkach gryfici zanotowali same porażki (jedną 
przez walkower, ale na murawie i tak Wikęd Luzino 
wygrał 4:2). Pierwszy punkt żółto-czarni wywal-
czyli dopiero w czwartej serii spotkań remisując na 
Wzgórzu Wolności z Czarnymi Pruszcz Gdański 
3:3. Z kolei w poprzedniej kolejce wejherowianie 
odnieśli pierwsze zwycięstwo w tegorocznych roz-
grywkach. Pokonali w Gdyni rezerwy Arki 3:1.

Czy to jest dobry prognostyk przed meczem 
z Aniołami Garczegorze? O tym przekonamy się 
w środę, 31 sierpnia. Pierwszy gwizdek na stadio-
nie na wejherowskim Wzgórzu Wolności zabrzmi 
o godz. 18.

Natomiast o piątą wygraną z rzędu powalczy Wi-
kęd Luzino (jeden mecz drużyna ma zaległy). Lu-
zinianie na wyjeździe zmierzą się z GKS Kolbudy. 
GKS to obecnie zespół z 12. miejsca, który dotych-
czas 1 mecz wygrał, 2 zremisował i 2 przegrał. Z ko-
lei podopieczni trenera Macieja Plińskiego z dorob-
kiem 12. punktów są na 3. miejscu.

Gryf podejmie wicelidera. 
Wikęd powalczy o wygraną
PIŁKa NOŻNa | W ostatni dzień sierpnia piłkarze drużyn z pomorskiej IV ligi wybiegną na murawy boisk, 
aby powalczyć o punkty w 6. kolejce.
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Sześciu czołowych zawodników 28 sierpnia po-
nownie rywalizowało na wejherowskim rynku. 
Zobaczyć mogliśmy Wejera, Cyrwusa, Tarapatę, 
Piskorza, Holesińskiego i Hirsza. W rolę sędziów 
wcielili się byli strongmani Mateusz Ostaszewski 
oraz Krzysztof Radzikowski, gwiazda programu 
Goggle Box Przed Telewizorem. Gościem specjal-
nym był zawodnik MMA i aktor Arkadiusz Tańcula. 
Wydarzenie poprowadził Bartłomiej Szreder z Wej-
herowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Si-
łowych „Apollo” w Wejherowie.

Sześciu startujących i pięć ciężkich konkurencji tj. 
kule, nosidło, martwy ciąg, yok oraz belka. Najwyż-
szą lokatę wywalczył ponownie Robert Cyrwus, na 
miejscu drugim zobaczyć mogliśmy Szymona Hole-
sińskiego, podium numer trzy należało do Dariusza 
Wejera. Kolejno uplasowali się Maciej Hirsz, który 
niestety doznał kontuzji, Paweł Piskorz oraz Bartło-
miej Tarapata.

- "Udało się wywalczyć podium jednak nie było ła-
two, ponieważ zawodnicy prezentują naprawdę wy-
soki poziom, warto też zaznaczyć, że ciężary były tak 
duże, że zrywały niestety startującym odciski z dłoni. 
Świetna publiczność, która mobilizowała do zaciętej 
walki. Chciałbym również podziękować organizato-
rom za zaproszenie." - mówi w rozmowie z gwe24.pl 
Dariusz Wejer.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również zastępcy 
prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza i przewodni-
czącego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rafała 
Szlasa, którzy dokonali oficjalnego otwarcia Strong-
man Cup Wejherowo 2022 i zagrzali uczestników do 
rywalizacji.

- "Była to kolejna edycja Strongman w Wejherowie 
i cieszę się, że mogła odbyć się na rynku, dlatego że 
przebieg zawodów mogło obserwować wiele osób. 
Pogoda dopisała, a mieszkańcy pod dwóch latach 
przerwy spowodowanej koronawirusem, spragnie-
ni oglądania imprez sportowych na żywo, przybyli 
tłumnie." – czytamy na portalu wejherowo.pl wypo-
wiedź radnego Rafała Szlasa.

Z publiczności zostały wybrane osoby, które świetnie 
poradziły sobie podczas udziału w specjalnie przygo-
towanych dla nich konkurencjach np. waga płaczu. 
Plany na kolejne zmagania można śledzić na Facebo-
oku Fundacji Strongman oraz WKKiSS Apollo.

Klasyfikacja końcowa:
1. Robert Cyrwus 23,5 pkt.,
2. Szymon Holesiński 21 pkt.,
3. Dariusz Wejer 16 pkt.,
4. Maciej Hirsz 14 pkt.,
5. Paweł Piskorz 14 pkt.,
6. Bartłomiej Tarapata 13,5 pkt.

MC

Zawodnicy 
Strongman 
w Wejherowie

StRONGMaN | Martwy ciąg, nosidło i kule, które należało umieścić na po-
deście to tylko część konkurencji przygotowanych przez Fundację Strong-
man. Strongmani ponownie zaprezentowali swoje umiejętności na Placu 
Jakuba Wejhera.
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